
2018-04-25 1 (5)
Minnesanteckningar

  

Minnesanteckningar Heldagsmöte Styrgrupp RCC 
Norr

Plats

Datum

Regionhuset i Luleå

2018-04-25

Landstingsrepresentanter
Ann-Christin Sundberg 
(fr punkt 6, via video)
Elisabeth O Karlsson 
Lisbeth Gibson 
Olle Sjöström
Michael Dahlberg
Lena Carlsson 
Jonas Thörnqvist
Peter Löthman

Patient- och närståenderådet 
Owe Persson
Birgitta Larsen
  
Representanter UmU
Oskar Hemmingsson (via video)

NRF

Representanter RCC Norr
Anna-Lena Sunesson

Ej närvarande
Mats Brännström 
Anders Widmark

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

________________________________________
Anna Selberg

________________________________________
Jonas Thörnqvist



2 (5)

1. Jonas Thörnqvist är dagens ordförande i Mats Brännströms frånvaro

2. Föregående minnesanteckningar
Frågan om e-remisser aktualiserades. Enligt information från Mats har landstingsdirektörerna uppdragit till 
IT-cheferna att inkludera allmänremisser i utredningen.
Styrgruppen efterfrågade en snabb utredning och återkoppling. 

Årsberättelsen från PNR är godkänd och läggs ut på RCC:s webbplats inom kort.

2. Aktuellt från RCC i samverkan, inkl. pågående arbete med kvalitetssäkring av SVF-
data
Michael Dahlberg och Anna-Lena Sunesson informerade.
Strålterapiregistret: Kommer att införas skarpt under det kommande året, initialt på åtminstone på fem 
enheter. Data tankas automatiskt från strålningsmaskinerna till kvalitetsregistret.
Screening av prostatacancer: Socialstyrelsens rekommendation är att inte införa allmän prostatacancer-
screening. Ärendet är på remiss. RCC ska anordna workshops med syfte att identifiera ett standardiserat 
och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige. 
Överenskommelse 2018 om Kvinnors hälsa: Årets överenskommelse om Kvinnors hälsa innefattar 
några områden som påverkar RCC, bland annat bäckenrehabilitering. I överenskommelsen finns även 
satsningar på gratis cervixcancerscreening, IT-stöd och patientsäkerhet inom cervixcancerscreening, samt 
patientinformation relaterat till cancer och graviditet. .
Läkemedelsregistret: På väg att starta upp i hela regionen. Till en början med registrering av tio
läkemedel. Ersättning från statsbidrag utgår till registrerande klinik, för patienter som har startat 
behandling och där registrering har initierats under tidsperioden 1 januari – 30 juni 2018, enligt en 
nationell fördelningsnyckel.
Kvalitetssäkring av SVF-data: 
Anna-Lena beskrev aktuell statistik och skillnader som finns i SVF-registreringen i norra regionen.
Medvetenheten om SVF är hög inom sjukvården, men registreringen fungerar inte fullt ut. Tillämpningen 
av kriterier för välgrundad misstanke och kodning är inte alltid korrekt, vilket medför att data inte är helt 
tillförlitlig. Det är viktigt att respektive landsting/region arbetar för en korrekt tillämpning. Vissa tekniska 
problem har upptäckts i den nationella databasen, t.ex. dubbletter. Dessa problem har åtgärdats.

SVF-INCA är ett koordinatorsverktyg som har tagits fram av RCC Väst. Det ska nu testas i RVN.

3. Frågor från patient- och närståenderådet 
En PNR-representant har i ett brev bl.a. efterfrågat forskningssamarbete mellan specialister gällande 
dubbeldiagnoser. Styrgruppen hänvisar frågan till RCC Norrs forskningsråd.

4. Allmän kolorektalcancerscreening fr.o.m. 2019
Allmän screening för koloncancer med avföringsprov rekommenderas för alla 60–74 år från 2019.
Volymer och strategier för uppbyggnad och utbildning diskuterades. 1,5 koloskopier per 100 invånare och 
år är en rimlig volym att planera för. Utbildning i koloskopi behövs och efterfrågas.

En nationell rapport med rekommendationer avseende allmän tarmcancerscreening har skickats till hälso-
och sjukvårdsdirektörsnätverket och kommer inom kort att publiceras på cancercentrum.se. Utveckling av 
ett nationellt koloskopiregister pågår.
IT-system (som byggts för Screesco-studien) för kallelser kommer att vidareutvecklas och erbjudas 
landstingen att använda.
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5. Läget avseende införandet av det nya vårdprogrammet för cervixcancerscreening i 
norra regionen
Införandet av HPV-baserad screening pågår i hela landet. Planerat införande i norra regionen sker senare 
än i övriga landet, men samtliga landsting arbetar för att få organisationen på plats innan man startar.
Verksamheten är beroende av att patologin fungerar i hela norra regionen.
Styrgruppen följer införandeprocessen.

6. Diskussion kring framtida organisation för RCC Norr (programområdes-
organisation, styrgrupp, form för styrgruppsmöten)
Styrgruppen diskuterade införande av nationella programområden och arbetet med regional organisation 
och bemanning av dessa, samt vilken betydelse det har för arbetet inom RCC Norr. Även formen för 
styrgruppens möten diskuterades

Styrgruppen beslutade att:
Styrgruppens fortsätter sitt arbete i nuvarande konstellation även under 2019.
– Vad som är diskussionsfrågor och vad som är beslutspunkter ska tydliggöras i kallelsen och av
styrgruppen gemensamt under mötets gång.
– Diskussioner inom frågor där styrgruppen inte har beslutsmandat ska begränsas och 
beslutande aktör identifieras för att föra frågor vidare dit.

7. Budget RCC Norr – diskussion kring budgetförutsättningar för 2019
Sjukvårdsregionens kostnad för IT-plattformen INCA, där cancerregistret och kvalitetsregistren inom 
cancervården ligger, betalas från den landstingsfinansierade delen av RCC Norrs budget. 2019 kommer 
den kostnaden att höjas från nuvarande 900 000 kr till 1 500 000 kr.
RCC Norr äskar om ökade medel p.g.a. den höjda kostnaden för IT-plattformen INCA.
Styrgruppen konstaterade att beslut om den totala budgeten för RCC Norr tas av NRF, som får 
hantera denna fråga.

8. Diskussion kring process för implementering av vårdprogram i sjukvårdsregionens 
landsting/regioner, samt behov av horisontell prioritering avseende åtgärder och 
diagnoser
Det finns en tydlig process för hur nationella vårdprogram (NVP) tas fram och beslutas Styrgruppen 
ställer sig bakom användningen av NVP i sjukvårdsregionen, men varje landsting tar beslut om 
implementering av NVP. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gör hälsoekonomiska analyser 
för nya läkemedel, men i övrigt saknas forum såväl nationellt som regionalt för att göra hälsoekonomiska 
analyser som underlag för horisontella prioriteringar. RCC Norr har inga sådana resurser.

Styrgruppen beslutade att 
–  tydliggöra uppdraget till processledarna att i de regionala konsekvensbeskrivningarna till NVP 
beskriva volymer för förändrade kostnader, såsom antal undersökningar, besök och läkemedel-
sbehandlingar etc. Den befintliga mallen för regional konsekvensbeskrivning förtydligas.
– uppdra till Anna-Lena och Michael att i RCC i samverkan diskutera behovet av hälsoekonomisk 
analys på nationell nivå. Styrgruppen önskar att RCC i samverkan gör en översyn av om det finns
nationella instanser som kan göra någon form av ekonomiska utvärderingar, i likhet med den 
som görs för läkemedel.

9. Kompetensförsörjning
Rapport från nationell workshop den 9 april om kompetensförsörjning avseende sjuksköterskor i cancer-
vården och diskussion om hur medel från professionsmiljarden används i landsting/regioner. Vid work-
shopen konstaterades att svårighet med rekrytering t.ex. kan bero på bristande kompetensstegar och ledar-
skap och/eller på arbetsmiljön. Som åtgärdsförslag lyftes bl.a. tydlig kompetensnivå, arbeta långsiktigt med 
RAK och arbetsmiljö, cancerkunniga SSK i primärvården, lyfta fram goda exempel i media mm.
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Styrgruppen ombads att skicka goda exempel som ger en positiv bild av att arbeta i vården, ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv, till kommunikatören på RCC Norr anna.s.jonasson@vll.se för 
publicering på https://www.cancercentrum.se/norr
Nyhetsartiklar kan tas fram om goda exempel, både regionalt och nationellt.

Den regionala kompetensförsörjningsplanen uppdateras nu i samband utarbetandet av en ny regional 
cancerplan, utifrån underlag från de regionala processledarna och deras arbetsgrupper.

Användning av professionsmiljarden i sjukvårdsregionen:
RN: Vidareutbildning, inrätta akutsjuksköterskor vid hälsocentraler, task-shifting, koordinatorer för 
schemaläggning, utlandsrekryteringar, uppdragsutbildning inom intensivvård, hälsofrämjande 
arbetsplatser, basårsprogram för nyexaminerade SSK, stipendium för undersköterskor som vill utbilda sig 
till SSK, vård- och omsorgscollage, vidareutbilda lab-personal.
VLL: Digitalisering, vidareutbildning för SSK, bemanningsförstärkning inom sviktande områden.
RJH: Specialistutbildning (VUB) och AST (utbildning med lön), teknikförbättringar, nya lösningar i 
Cosmic, nya arbetssätt, t.ex. mobilt närvårdsteam för multisjuka i hemmet.
RVN: Kompetensutveckling, teknikutveckling, vårdplatser, hembesöksteam för äldre multisjuka. 

10. Utarbetande av en regional cancerplan för 2019–2021 – frågor från processledare
I instruktionerna till processledarna för utarbetande av underlag till den kommande regionala cancerplanen 
ingår ett uppdrag att definiera fem–sju konkreta mål, varav ett ska avse kompetensförsörjning (arbets-
fördelning/”task-shifting”) och ett ska avse cancerrehabilitering. Några processledare har ifrågasatt detta, 
bl.a. med argument att varje landsting/region bör sätta mål för kompetensförsörjningen.

Styrgruppen diskuterade frågan och konstaterade att det är bra att ha generella övergripande mål som 
gäller alla diagnoser, men också konkreta mål inom varje diagnos. Konkreta mål gör det lättare att nå 
måluppfyllelse.

Styrgruppen beslutade att 
processledarna ska beskriva konkreta exempel och om möjligt sätta tydliga mål. Alla mål behöver
dock inte vara exakt mätbara genom t.ex. kvalitetsregister, men det är av värde att ange någon 
slags volym och lyfta goda exempel.

11. Regional nivåstrukturering/arbetsfördelning i sjukvårdsregionen
Styrgruppen gav i september 2017 det regionala chefssamrådet för kirurgi i uppdrag att ta fram ett förslag 
på modell för regional nivåstrukturering till två–tre enheter, som omfattar operationer av njurcancer och 
prostatacancer. 

Michael rapporterade från kirurgchefsamrådets pågående diskussioner i frågan.

12. Surveillance av levercellscancer
Fortsatt diskussion kring organisation, se minnesanteckningarna från föregående styrgruppsmöte.
I norra regionen hittas en lägre andel levercellscancer genom surveillance av riskgrupper (patienter med 
hepatit, cirrhos eller porfyri) än i landet i övrigt. Styrgruppen hade vid förra mötet beslutat att se över vilka 
lämpliga personer som kan ansvara för området i varje landsting/region.

RN: Piteå tar ansvar för porfyri, oklart om övriga patientgrupper.
RVN: Medicinchefen har i uppdrag att skapa en lokal organisation. 
VLL: Diskuterat fråga med kirurgcentrum. Inget lokalt beslut i frågan ännu.
RJH: Utsedda personer finns på infektion och gastro, som följer dessa patienter.

Styrgruppen konstaterade att det behövs en allmän medvetenhet och utbildning om dessa patienter för 
både primärvård och specialistvård. Remissgången för att följas i kontrollprogram behöver vara tydlig.
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Styrgruppen beslutade att:
Varje landsting/region utser ansvariga personer, som driver frågan vidare lokalt och gör en tydlig 
rutin. Namnen på dessa personer skickas till Oskar Hemmingsson, som samlar ihop gruppen till 
ett videomöte för att diskutera frågan och uppdraget.

13. Lokala projektledare för cancerrehabilitering i respektive landsting/ region 
Styrgruppen beslutade i november att lokala processledare för respektive landsting/region ska utses och 
att RCC Norr bidrar med tio procent lönemedel per landsting/region under 2018. RJH och RVN har 
utsedda lokala processledare. RN och VLL är på gång att komma med namn. Jonas och Michael driver 
frågan vidare i RN, Elisabeth i VLL.

RJH: Utsett en grupp som jobbar med kartläggning och rapporterar till LCC.
RVN: Byggt upp ett rehabnätverk. Lokala processledaren är även projektledare i nätverket.
VLL: Kartlagt nätverk. GAP-analys har gjorts.

14. Min vårdplan – kort information om den nationella elektroniska Min vårdplan som 
är under utveckling, samt förtydligande av uppdrag till de regionala processledarna 
Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan (MVP) för införande i hela landet. Den nås via 1177 
Vårdguidens e-tjänster. Verksamheter som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling får
stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång. Utveckling av standardiserade nationella vård-
plansmallar pågår, där det nationella kontaktsjuksköterskenätverket tar fram patientinformation för sex 
diagnoser. MVP är ingen journalhandling.

Diskussion om MVP och patientinformation pågår med 1177 regionalt. Processledarna koncentrerar sig 
på information på regional och lokal nivå.
I VLL testas en interaktiv applikation för patienter med bröstcancer under pågående behandling.

Styrgruppen konstaterade att det vore bra med ett deltagande från norra regionen i årets tester av 
systemet, men att någon pilot i nuläget inte finns i regionen. 

Styrgruppen beslutade att 
ta hem frågan om den elektroniska Min vårdplan till respektive landsting/region och undersöka 
om någon verksamhet är beredd att testa systemet. 

15. Övriga frågor 
Högspecialiserad vård som är nivåstrukturerad så att åtgärder sker utanför sjukvårdsregionen medför 
utmaningar avseende både kostnader och logistik. Bland annat har logistiken kring vulvapatienter 
inneburit problem Den regionala arbetsgruppen inom gyn jobbar för nu för att möjliggöra uppföljningar 
via video.
Värdet av att nationellt nivåstrukturera till fyra centrum i stället för att ha ett centrum per sjukvårdsregion 
bör diskuteras.
Ann-Christin tar upp frågan i nationella referensgruppen för nivåstrukturering.

Företrädare för patologinätverket ExDin har kontaktat bl.a. patientföreträdare inom RCC angående
regionernas deltagande i nätverket. VLL och RJH är med, Unilabs är med för RN:s räkning. Många olika 
arbeten pågår på området. Förutom ExDin pågår bildandet av ett nationellt patologinätverk, i vilket RVN 
går med. 

16. Nästa möte: Onsdag 5 september kl 15-17 (videomöte)
Nästa fysiska möte blir våren 2019 i Region Västernorrland.




